
Stämma 2004 

Skäralids Samfällighetsförening Ljungavägen, 260 70 Ljungbyhed  
Protokoll fört vid ordinarie årsstämma den 17 juli 2004.  
 
§ 1 Styrelsens ordförande hälsade samtliga närvarande hjärtligt välkomna till årets stämma.  
 
§ 2 Till ordförande för stämman valdes Kenneth Jastrell.  
 
§ 3 Till sekreterare under stämman valdes Olle Nilsson.  
 
§ 4 Stämman godkände att kallelsen varit vederbörligen utlyst.  
 
§ 5 Dagordningen fastställdes.  
 
§ 6 Fastställdes redovisad röstlängd. 48 röstberättigade medlemmar antecknades vid entrén.  
 
§ 7 Valdes Bo Andersson och Gunnar Kjönsberg till justeringsmän och tillika rösträknare.  
 
§ 8 a) Styrelsens förvaltningsberättelse godkändes och lades till handlingarna.  
 
b) Revisionsberättelsen föredrogs av Bo Andersson samt lades till handlingarna.  
 
c) Beslutades enligt styrelsens förslag att fondera överskottet inför framtiden.  
 
d) Fastställdes den utsända resultat och balansräkningen samt lades den till handlingarna.  
 
§ 9 Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret enligt revisorernas förslag.  
 
§ 10 Beslutades om oförändrade ersättningar till styrelse och revisorer.  
 
Ordinarie styrelseledamot 950 kr per år  
Styrelsesuppleant 450 kr per år  
Reviderande revisor 400 kr per år  
 
§ 11 Inga inkomna motioner.  
 
§ 12 Styrelsens budgetförslag godkändes liksom förslaget om oförändrad avgift.  
 
§ 13 a)Omvaldes Jörgen Rosenqvist till ordförande för en tid av 2 år.  
 
b)Omvaldes Alex Barrit till ordinarie styrelseledamot för en tid av 2 år. 
  
c) Omvaldes Jan Carlsson till styrelsesuppleant för en tid av 1 år.  
 
Valdes Leif Widell till styrelsesuppleant för en tid av 1 år.  
 
§ 14 a) Omvaldes Kenneth Jastrell till revisor för en tid av 2 år.  
 
b) Omvaldes Carina Jastrell till revisorssuppleant för en tid av 1 år.  
 
Valdes Jeanine Melrose till revisorssuppleant för en tid av 1 år.  
 
§ 15 Omvaldes Karl-Erik Andersson och Chonny Kjellström till ledamöter i valberedningen. Nyvaldes Carl-Eric Roos som 
ledamot i densamma. Karl-Erik Andersson är sammankallande.  
 
§ 16 Diskuterades förslag på höjning av temperaturen i bassängen. Frågan hänsköts till styrelsen för förnyad utredning av de 
till buds stående alternativen.  
 
Kassören lovade som svar på ställd interpellation att fortsättningsvis skicka vardera en stämmokallelse till herr och fru 
Kjönsberg.  
 
§ 17 Beslutades att stämmoprotokollet skall anslås i fönstret på kontoret senast 2004-07-31.  
§ 18 Så tackade stämmoordförande för dagens förhandlingar samt förkunnade att 2004 års stämma var till ända.  
………………………… ………………………… Olle Nilsson Kenneth Jastrell mötessekreterare mötesordförande  
………………………… ………………………… Bo Andersson Gunnar Kjönsberg justeringsman justeringsman  


